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PROCEDURA
organizująca bezpieczne funkcjonowanie przedszkola niepublicznego „ELF”
w Bydgoszczy w czasie pandemii „koronawirusa” czyli choroby Covid- 19

1.Podstawy prawne
2.Definicje przedmiotu procedury
3.Cele
4.Zakres
5.Osoby podlegające procedurze
§1
Podstawy prawne
-Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
26 sierpnia 2020r dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole
podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki
nad dziećmi do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 14
marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U z 2019r poz.59 oraz z
2020r poz 322,374 i 567 i 1337)
- Ustawa z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U poz. 379, z
późn. zm.)
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r.
poz.1148, z późn. zm.)
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz.U. poz. 697 z późn. zm.).
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz.69, z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2020r w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z
zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020r
poz. 492, 595,642,742,780,871,953,990,1004 i 1110.)
§2
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Definicje przedmiotu procedury
Bezpieczeństwo- stan lub proces gwarantujący istnienie dziecka oraz
możliwość rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty zdrowia lub życia,
szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia ,lęków, obaw, niepokoju i
niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu to zespół czynników
wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez
zapewnienie warunków materialnych i psychospołecznych. To zespół zabiegów
metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia.
Pandemia- oznacza epidemię jakiejś choroby występującej w skali światowej
Reżim sanitarny- ściśle zdefiniowany i unormowany tryb postepowania
ograniczający swobodę jego uczestników związany z zagrożeniem utraty życia
lub zdrowia
§3
Cele
● wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dzieci,
pracowników i rodziców
● zapewnienie dzieciom bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa
podczas pobytu w przedszkolu
● wdrażanie zasad postępowania w sytuacjach trudnych, kryzysowych
● dostosowanie metod i sposobów oddziaływania z uwzględnienie istniejących
warunków

§4
Zakres procedury
1.Organizacja pracy przedszkola w odniesieniu do dzieci i rodziców

1.Przedszkole działa w trybie reżimu sanitarnego
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2 Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, nie można
posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji
3. Powierzchnia przypadająca na jedno dziecko wynosi 1,5 m²
4.Dzieci przez cały dzień pobytu przebywają w jednej wyznaczonej i stałej
sali zajęć, wyjścia na teren przedszkolnego placu zabaw będą się odbywały
rotacyjnie, by wychowankowie innych grup nie stykali się ze sobą. Dzieci mogą
wychodzić na spacery, przy wymaganej odległości od osób trzecich
5.Do każdej grupy dziecięcej przyporządkowane są zawsze te same dwie
nauczycielki oraz pomoc przedszkolna
6.Dzieci w swojej sali bawią się w bezpiecznej odległości , zachowując
dystans.
7.W sali, w której przebywa grupa dzieci usunięte zostaną przedmioty i
sprzęty , których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować np. pluszowe
zabawki, wykładziny będą dezynfekowane za pomocą parownicy.

8.Dzieci w ciągu dnia otrzymają posiłki ,które będą przygotowane i
podawane z zachowaniem warunków higienicznych wymaganych
przepisami prawa odnoszących się do żywienia zbiorowego i dodatkowo
zasad szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia
epidemiologicznego

12.Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
● dziecko do przedszkola może przyprowadzić i odebrać tylko osoba zdrowa
●opiekunowie dzieci są zobowiązani dezynfekować dłonie przy wejściu do
placówki lub zakładać rękawice ochronne oraz zakrywać usta i nos.
●rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do powierzchni wspólnych –
szatnie ,z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem w odstępie od
kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m
● wprowadzony zostaje bezwzględny ZAKAZ wchodzenia do pomieszczeń
dydaktycznych, gdzie przebywają dzieci
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●dziecko nie powinno zabierać do placówki niepotrzebnych przedmiotów
lub zabawek
13.Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale
włączone telefony, by umożliwić pracownikom przedszkola szybką ścieżkę
komunikacji
Prosimy Rodziców o przygotowanie dzieci do przyjścia do placówki w tym
wyjątkowym czasie
● wytłumacz dziecku zasady dystansu społecznego / odstępy między
dziećmi/
●zaopatrz dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia w indywidualną osłonę nosa i
ust podczas drogi do i z placówki
●wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy i
zabawek
● regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu nosa i ust, często myć ręce
wodą i mydłem, nie podawać rąk na powitanie
●zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Pamiętaj Rodzicu, że Ty także powinieneś je stosować,, bo
dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
2.Organizacja pracy przedszkola w odniesieniu do pracowników
PRACOWNIK NIE MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO PRACY, JEŻELI
ZAUWAŻY U SIEBIE JAKIEKOLWIEK OBJAWY CHOROBOWE
● Nauczyciele
- nauczycielki pracują w powierzonej grupie w układzie zmianowym – ,
zachowując zasady bezpieczeństwa obowiązujące w placówce, nie prowadzą
zabaw np. ruchowych powodujących bezpośredni kontakt dziecka z innym
dzieckiem
- nauczyciel podczas pracy z dziećmi nie musi używać środków ochrony
osobistej
- nauczyciel zapoznaje dzieci z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w
placówce i wyjaśnia dlaczego zostały wprowadzone
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- nauczyciel wietrzy salę zajęć / co godzinę/ i prowadzi zabawy ruchowe
przy otwartych oknach
- nauczyciel zwraca uwagę na zachowanie bezpiecznych odległości miedzy
dziećmi oraz na częste i regularne mycie rąk wodą i mydłem. Organizuje
pokaz właściwego mycia rąk

● Obsługa
- personel pomocniczy oraz personel kuchenny nie może kontaktować się z
dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi
- pracownicy przedszkola dezynfekujący powierzchnie wspólne oraz plac
zabaw powinni być zaopatrzeni w ochronę nosa, ust i rękawiczki gumowe
- należy zachować dystans miedzy pracownikami ok.2m
● inne osoby
- ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności – osłona ust i
nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk
3.Organizacja pracy przedszkola związana z utrzymaniem higieny,
czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściu do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu
dezynfekującego do rąk wraz i informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu
rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola
2. Każda osoba dorosła wchodząca do placówki muszą mieć zakryty nos i
usta , dezynfekować ręce lub posiadać rękawiczki ochronne
3. Należy regularnie myć ręce wodą i mydłem oraz dopilnować, aby robiły to
dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po
powrocie z placu zabaw oraz po skorzystaniu z toalety
4.Wprowadza się karty monitoringu codziennych prac porządkowych:
- utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych – mycie wodą z
detergentem 3x dziennie- , dezynfekcja 1x dziennie
- dezynfekcja powierzchni dotykowych klamek, poręczy, włączników, szafek
w szatni 3 x dziennie

6

- dezynfekcja toalet – 3 x dziennie
- dezynfekcja sal zajęć – po wyjściu dzieci
- mycie blatów przed każdym posiłkiem i po posiłku
-dezynfekcja placu zabaw /po każdej grupie/

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń
producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne
jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak ,aby dzieci nie były
narażone na wdychanie oparów środków służących dezynfekcji
6. Pracownicy przedszkola zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej- jednorazowe maseczki, rękawiczki, a także fartuchy z
długim rękawem- do użycia w razie konieczności przeprowadzenia zabiegów
higienicznych u dziecka
7.Należy wyznaczyć i przygotować ( m.in. wyposażenie w środki ochrony i
płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować
osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
8. Ograniczyć do niezbędnego minimum korzystanie z przestrzeni wspólnych
9. Wprowadza się obowiązek korzystania z rękawiczek ochronnych przez
osoby przyjmujące dokumenty i przesyłki

4.Przygotowywanie i wydawanie posiłków
1.Przy organizacji żywienia w przedszkolu , obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa , odnoszących się funkcjonowania żywienia
zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników. Należy zapewnić
płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów oraz środki
ochrony osobistej. Szczególnie też należy zwracać uwagę na utrzymanie
wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań ,produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców
2.
Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie
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blatów stołów i poręczy krzeseł. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w
zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60 stopni C lub je
wyparzać.
3.
Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest
do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany
jest posiłek.
4.
Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez
personel sprzątający. Brudne naczynia i sztućce powinny być umyte w temperaturze co najmniej 60° C.
5. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie
mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami grup
6. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach , a po zakończeniu
pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła ( poręcze ,
oparcia ,siedziska) przy których spożywane były posiłki
7. Posiłki podają dzieciom pomoce nauczyciela

5.Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia objawów choroby
Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy:
1.

2.
3.

Umieścić chorego w osobnym pomieszczeniu, wcześniej przygotowanym wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący /sala adudiowizualna/
Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić rodziców/ opiekunów
dziecka w celu pilnego odebrania z przedszkola
Rodzice bezwzględnie powiadamiają prowadzących przedszkole o
diagnozie lekarskiej

4. Środki zapobiegawcze i ograniczające rozprzestrzenianie się
wirusa
1.Stosowanie przez wszystkich pracowników i osoby przyprowadzające dzieci
10 zasad bezpiecznego zachowania
2. Stosowanie na wszystkich płaszczyznach działania wytycznych Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz przestrzeganie postanowień niniejszej procedury
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3.Zachowanie przez personel i osoby przyprowadzające dzieci szczególnej
ostrożności w trakcie przemieszczania się do placówki i z powrotem- zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób co najmniej 2 m
7.Pozostałe regulacje
1.Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu
prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz
służb medycznych
2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola praz
rodziców i opiekunów prawnych dzieci.
3.Procedurę należy udostępnić do zapoznania rodzicom i opiekunom dzieci
uczęszczających do przedszkola, na stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń
4.W przypadku uzyskania informacji o potwierdzonym zakażeniu SARS-Cov- 2
na terenie przedszkola postępujemy zgodnie z wytycznymi GIS z dnia
26 sierpnia 2019r
Bydgoszcz , dn.28 sierpnia 2020r
Organ prowadzący przedszkole
G.Szymańska, M.Kubicki

